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Correct gebruik inhalatietherapie: eerst zorgverstrekkers correct instrueren, "Educate the
educator"
Allergie / Immunologie Pneumologie Volksgezondheid Interne geneeskunde

20/03 - “Zeventig procent van de zorgverstrekkers weet niet wat de juiste instructies zijn voor
inhalatietherapie bij luchtwegaandoeningen. Ga daarom als zorgverstrekker eerst zelf kijken naar
onze video’s rond inhalatietherapie alvorens de instructies aan de patiënt uit te leggen.”
Aan het woord is Daniel Schuermans, respiratoir verpleegkundige aan het UZ Brussel en lid van de
Werkgroep Inhalatietherapie van de Belgische Vereniging voor Pneumologie Verpleegkundigen
(BVPV): "Internationale studies bevestigen dat 70% van de zorgverstrekkers niet weet welke
instructies bij welke inhalatietherapie horen. Dat geldt voor artsen, kinesitherapeuten en
verpleegkundigen. Een enquête na ons congres van 2010 bevestigde deze statistieken voor België."
De Belgische richtlijnen op dat ogenblik bleken niet zo duidelijk. "Er was duidelijk de nood om de
Belgische richtlijnen te toetsen aan het werkveld en wat op congressen naar voor werd gebracht.
Ook elk medical device is anders. Samen met de wetenschappelijke afdeling van de Belgische
Vereniging voor Pneumologie kwamen richtlijnen tot stand voor verpleegkundigen en voor
zorgverstrekkers. Dat vertaalde zich in een eerste editie van het boek ‘Inhalatietherapie. Praktische
gids voor zorgverleners' (*), bestemd voor alle zorgverleners die in contact kunnen komen met
patiënten die een inhalatietherapie volgen. Dus niet alleen de artsen, verpleegkundigen en
kinesitherapeuten, maar ook voor thuiswerkers en apothekers is het belangrijk de correcte
instructies te kennen voor de voorgeschreven inhalatietherapie met bijhorend medical device in de
vorm van puffers, verneveling, aërosols, et cetera", aldus Daniel Schuermans.
Het boek was alvast de eerste aanzet om zorgverstrekkers beter voor te bereiden om de instructies
aan hun patiënten uit te leggen, vanuit de Algemeen Pharmaceutische Bond (APB) kwam het idee om
instructievideo's op te nemen "APB heeft de originele videofilmpjes laten produceren. Daarna heeft

BVPV de auteursrechten ervan opgekocht zodat we die filmpjes verder konden aanpassen. Dat was
nodig, want uit evidence based onderzoek komen regelmatig nieuwe inzichten voort, die op hun
beurt in nieuwe richtlijnen worden omgezet. In dat geval is het dan ook nodig om eventuele
wijzigingen aan de videofilmpjes, die op de BVPV-website (**) staan, uit te voeren", legt Daniel
Schuermans uit. "Op dit ogenblik zijn er maar liefst 102 verschillende devices, elk met hun eigen
richtlijnen. Wie als zorgverstrekker inhalatietherapie wil uitleggen, kan dus best eerst eens naar onze
website en naar de filmpjes gaan kijken."
BVPV gaat zelfs nog een stapje verder gaan. "Via ons nieuw project, www.smallairways.be, willen we
zorgverstrekkers nog beter informeren over hoe ze hun patiënten onder inhalatietherapie nog
optimaler kunnen begeleiden. Zo gaat het mogelijk zijn om via een e-learningmodule opleidingen te
volgen (nog in ontwikkeling), zullen er wetenschappelijke activiteiten en congressen worden
georganiseerd en staan de meeste richtlijnen steeds op de website.
(*) De meest recente druk van dit boek kan besteld worden via www.acco.be, ISBN-nummer
9789033485145.
(**) http://www.bvpv-sbip.be/publicaties/inhalatiefilmpjes/
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